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سبصگبسی بب تغییشات اقلیوی :کبسبشد تئَسی بٌیبدی
(هَسد هطبلؼِ کشبٍسصاى شْشستبى هشٍدشت)
طبّش ػضيضی خبلخیلی ،داًـدَي دوتشي تشٍيح ٍ آهَصؽ وـبٍسصي داًـگبُ ؿيشاص
غالهحسیي صهبًی ،اػتبد ثخؾ تشٍيح ٍ آهَصؽ وـبٍسصي داًـگبُ ؿيشاص



چکیذُ
دس ًتيدِ فٔبليتّبي اًؼبًي ،اللين خْبى دس حبل تغييش اػت ٍ توبم خَاهْ ًيبص داسًذ وِ يبد ثگيشًذ چگًَِ ثاب اياي تغيياشای پايؾثيٌاي ؿاذُ
همبثلِ ًوبيٌذ .ؿْشػتبى هشٍدؿت دس اػتبى فبسع ،يىي اص لٌت ّبي وـبٍسصي وـَس اػت وِ دس چٌذ ػبل گزؿتِ ثب وبّؾ ؿذيذ ثبسًذگي ٍ
خـىؼبليّبي ؿذيذ هَاخِ ثَدُ اػت .اي ي هٌبلِٔ ثب ّذف ثشسػي چگًَگي ػبصگبسي وـبٍسصاى ؿْشػتبى هشٍدؿت دس هَاخِْ ثاب تغيياشای
الليوي ًشاحي ٍ اخشا ؿذُ اػت .پظٍّؾ حبهش اص ًَّ تحميمبی ويفي اػت ٍ اص اكَل سٍؽ تئَسي ثٌيبدي ثِ ٌَٓاى ساٌّوابي خواْآٍسي ٍ
تحليل دادُّب ٍ اسائِ هذل اػتفبدُ ؿذُ اػتً .وًَِ هَسد هٌبلِٔ ؿبهل دٍ سٍػتب ثَد وِ ثِ كَسی ّذفوٌذ اًتخبة ؿاذًذ ٍ ثاشاي خواْآٍسي
دادُّب اص هـبّذای هيذاًي ٍ هلبحجِّبي ٓويك دس لبلت گشٍُّبي هتوشوض ( )Focus groupثْشُ گشفتِ ؿذً .تبيح ثاِ دػات آهاذُ اص دادُّابي
تحميك دس فشآيٌذ وذگزاسي دس لبلت هفبّين اػتخشاج ٍ ًجمِثٌذي گشديذ ٍ .ثشاػابع آى "هاذل پابسادايوي ػابصگبسي وـابٍسصاى ثاب تغيياشای
الليوي" ًشاحي ٍ دس پبيبى ،ثشاػبع يبفتِ ّبي تحميك پيـٌْبدّبي وبسثشدي ثشاي استمبي ػبصگبسي وـبٍسصاى دس هَاخْاِ ثاب تغيياشای الليواي
اسائِ ؿذُ اػت.
ٍاطُّبی کلیذی :تغييشای الليوي ،ػبصگبسي وـبٍسصاى ،وـبٍسصي ؿْشػتبى هشٍدؿت.
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هقذهِ

وبفي ثشاي هحبفِت خَيؾ دس ثشاثش تغييشاتي واِ گاشم ؿاذى

اللين خْبى دس حبل تغييش اػت ٍ ايي تغييشای دس لشى هٔبكاش

صهيي ثب خَد ثِ ّوشاُ هيآٍسد ،دس اختيبس ًذاسًذ (.)Barak, 2006

Adger et al.

ايي دس حبلي اػت وِ تغييشای الليوي ٌَّص ثًَِس ثشخؼتِ دس

 .)2003:179-195اص دِّ  1980وِ ؿٌبخت گؼتشدُاي اص تغييشای

ػيبػاتگزاسيّاابي التلاابدي ٍ هحيٌاي وـااَسّبي دس حاابل

الليوي ثش اثش فٔبليت ّبي اًؼبًي ثِ ٌَٓاى يه ًگشاًاي خاذي

تَػِٔ ُبّش ًـذُ اػت (.)Beg et al. 2002:129-144

ًيض ثب ػاشٓت ثايػابثمِاي اداهاِ خَاّاذ يبفات

(

هٌشح گشديذ ،داًـوٌذاى اص سؿتِ ّابي هختلا  ،تحميمابی ٍ

تغييشای هحيٌي وِ ثاش اثاش تغيياشای الليواي ٍ تاأثيشای

Grothmann

اًؼبى سٍي هحيي ثِ ٍخَد هيآيذ ،سٍي ساّجشدّبي اػتفبدُ اص

 .)& Patt,پيؾثيٌيّبي ٓلوي ًـبى هايدّاذ واِ

هٌبثْ هثل صهايي تاأثيش هايگازاسد ( .)Marston, 2010ثؼايبسي اص

يىي اص ًتابيح تغيياشای الليواي ٍ گاشمؿاذى صهايي ،افاضايؾ

تلويوبی وـبٍسصاى ٍ ًتبيح آًْب تحت تأثيش تغييشای الليواي

( Linnenluecke & Griffiths,

اػت ٍ فٔبليت آًْب ّويـِ ًؼجت ثِ ثبسًذگي ،دسخِ حاشاسی،

اسصيبثيّبيي سٍي تأثيشای احتوبلي آى اًدبم دادًذ
2005:199-213

سخذادّبي آة ٍ َّايي فديْ 1اػت

(

ٍ ديگش هتغيشّبي الليوي حؼبع ثَدُّ ،ويـِ ثبيذ ًؼاجت ثاِ

.)2010:477-511

ؿااىي ٍخااَد ًااذاسد وااِ تغييااشای الليوااي دس ًتيدااِ
فٔبليت ّبي اًؼبًي دس حبل اتفبق افتبدى اػت .دس ًتيدِ ،توابم

ؿشايي هتغيش خَد سا ػبصگبس ًوبيٌذ (.)Suarez, 2005
دس يه تٔشي

ولي ،ػبصگبسي ثِ هٌٔي تغييش ٍ 2هتٌبػات

خَاهْ ًيبص داسًاذ واِ يابد ثگيشًاذ چگًَاِ ثاب اياي تغيياشای

ؿذى 3اػت ،اهاب دس صهيٌاِ تغيياشای الليواي ثاِ هٌٔاي تغيياش

پيؾثيٌي ؿذُ (هثل دهبي ثبالتش ،خبنّبي خـهتش ،تغيياشای

ػيؼتن ّبي اوَلَطيه ٍ اختوبٓي ثِ هٌَِس تٌجيك ثب تغيياشای

آة ٍ َّايي ؿذيذ ،ثبال آهذى ػٌح آة دسياب) همبثلاِ ًوبيٌاذ

الليوي اػت تب ايي ػيؼتنّب دس ًَل صهبى دٍام داؿاتِ ثبؿاٌذ

( .)Adger et al. 2003:179-195اص خولِ اثشای خـىؼبلي ،وابّؾ

)2001:977-993

 .)Barnett,ػبصگبسي سا تٔاذيل 4دس ػيؼاتنّابي

دسآهذ وـبٍسصاى ٍ ًمذيٌگي ووتش ثشاي تأهيي ًيبصّبي هلشفي

ًجئي يب اًؼبًي دس پبػخ ثِ هحشنّبي الليوي ٍالٔي يب هَسد

(هحؼايپاَس،

اًتِبس يب تأثيشای آًْب ثِ هٌَِس وبّؾ هاشس ياب ثْاشُثاشدى اص

ٍ ّوچٌيي ،ػشهبيِگزاسيّبي خذيذ خَاّذ ثاَد

 .)1387ثًَِس ولي ،تلوينگيشي وـابٍسصاى ثاشاي ايٌىاِ چاِ

هٌاابفْ تٔشي ا

چيضي ٍ چگًَاِ تَلياذ وٌٌاذ ،دس ياه هحايي پاش اص سيؼاه

.)Grothmann & Patt, 2005:199-213

كااَسی هاايگيااشد

هاايوٌٌااذ

(

;Iglesias et al. 2007; Ngigi, 2009

 .)Reid,آػاايتپاازيشي اختواابٓي اص

اّويااات دس ًِاااش گاااشفتي ػااابصگبسي دس تحميمااابی ٍ

سيؼهّبي هشتجي ثب تغييشای الليوي هوىي اػت چابلؾّابي

اسصيبثي ّب ،تٌْاب ثاِ خابًش اًتخابة ثْتاشيي ػيبػات وابّؾ

التلبدي ٍ اختوبٓي پيؾ سٍ سا ثذتش ًوبيذ؛ ثِ خلَف ثشاي

تغييشای ًيؼت ،ثلىِ ثيـتش ثِ خْت وبّؾ آػيتپزيشي افشاد

ثخؾ ّبيي اص خبهِٔ وِ ثاِ هٌابثٔي واِ ثاِ تغيياشای الليواي

ثااِ خاابًش تااأثيشای تغييااشای الليوااي ٍ ،دس ًتيدااِ واابّؾ

(2004

حؼبع ّؼتٌذ ثيـتش ٍاثؼتِ ّؼتٌذ
هٌاابًك هختلا

(.)Adger et al. 2003:179-195

ّضيٌِّابي اختٌابةًبپازيش اػات

(Grothmann & Patt, 2005:199-

خْاابى اص ًِااش حؼبػاايت ،ػاابصگبسي ٍ

 .)213لزا ػبصگبسي ًؼجت ثِ تغييشای سايح الليواي ٍ تغيياشای

آػيتپزيشي اص تغيياشای الليواي ثاب يىاذيگش تفابٍی داسًاذ.

ثبلمَُ الليوي ،پيؾ ؿشى تَػِٔ پبيذاس ٍ وبّؾ فمش ثَدُ ،ثبيذ

وـَسّبي دس حبل تَػِٔ ثِ ًَس ولي ًؼاجت ثاِ ًتابيح گاشم

دس فشايٌااذّبي هااذيشيتي لحاابٍ گااشدد

ؿذى صهيي ،آػيتپازيشتش ّؼاتٌذ ،صياشا آًْاب ثاِ ثخاؾّابي

 .)2010:102-119ثب داؿتي فشمّبي 5خبف دسثبسُ ايٌىِ چگًَِ

حؼبع الليوي هثل وـبٍسصي هٔيـتي ثيـتش ٍاثؼتِاًذ ٍ هٌبثْ
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ػبصگبسي ثبتغييشای الليوي :وبسثشد تئَسي ثٌيبدي ...

افشاد ٍ خَاهْ ثِ تغييشای الليوي پبػخ خَاٌّذ داد ٍ يىپبسچِ

ػاابل ً ،1385ااي  10ػاابل ثاايي ػاابلّاابي  1375تااب 1385

وشدى ايي پبػخ ّب ثب اسصيبثي خؼبسی ّب ،التلبدداًبى دلياكتاش

ؿْشػتبى هشٍدؿت ثٔذ اص ؿْشػتبىّبي ؿايشاص ٍ وابصسٍى ثاب

هي تَاًٌذ ّضيٌِّب ٍ هٌبفْ ػيبػتگزاسيّبي وبّـي 1خبف سا

ً 34211فش داساي ثابالتشيي هياضاى هْابخشی افاشاد دس اػاتبى

همبيؼِ وٌٌذ (.)Grothmann & Patt, 2005:199-213

فبسع ثَدُ اػت (هشوض آهبس ايشاى.)1390 ،

ؿْشػتبى هشٍدؿت دس اػتبى فبسع ،يىاي اص لٌاتّابي

ثب افضايؾ تغيياشای الليواي ثاِ خلاَف خـىؼابلي ٍ

وـبٍسصي وـَس ثِ خلَف دس تَلياذ هحلاَل اػاتشاتظيه

ووجَد هٌبثْ آة ٍ ٓذم لٌٔيت دس پيؾثيٌي آيٌاذُ ،فـابسّبي

گٌذم اػت وِ هتأػفبًِ دس چٌذ ػبل گزؿتِ ثب وابّؾ ؿاذيذ

سٍص افضًٍي ثِ وـبٍسصاى دس استجبى ثب تلوينگيشي ثشاي ًحَُ

ثبسًذگي ٍ خـىؼبليّبي ؿذيذ هَاخاِ ثاَدُ اػات .خاَؽ

هذيشيت هٌبثْ ٍ ثشخَسد ثب چبلؾّب ٍ آيٌاذُ وابسي آًْاب ٍاسد

اخالق ٍ ّوىبساى ( )1389دس تحميمي ثِ ثشسػي آثبس خـىؼابلي

هيوٌذ وِ ًيبصهٌذ تلوينگيشيّبي حيابتي اػات .ثاِ هٌِاَس

دس ػبل آثي  1386-87سٍي هٌبثْ آة ٍ وـبٍسصي دس ؿْشػتبى

ػيبػااتگزاسي هٌبػاات دس ساػااتبي ووااه ثااِ وـاابٍسصاى دس

هشٍدؿت پشداختٌذً .تبيح ًـبى داد دس ػبل آثي هاَسد هٌبلٔاِ

هَاخِْ ثب تغييشای الليوي ٍ وبّؾ آػيتپزيشي آًْب ،ؿٌبخت

ثِ ٓلت ٓذم تأهيي ًيبص آثاي هحلاَالی وـابٍسصي دس دٍسُ

دسػت ٍهٔيت هٌٌمِ ٍ وـبٍسصاى ،فٔبلياتّابيي واِ اًدابم

سؿذ ،هيضاى ثشداؿت ايي هحلَالی دس ٍاحذ ػاٌح ،وابّؾ

هي دٌّذ ٍ ؿشايي ٍ َٓاهل تأثيشگزاس سٍي فٔبليات ّابي آًْاب

صيبدي ًؼجت ثِ دٍسُّبي لجل داؿتِ اػت ٍ ثشاي هثبل ،هياضاى

هشٍسي اػت.

ثشداؿت هحلَل گٌذم دس ؿْشػتبى هشٍدؿات دس ػابل آثاي

لزا ّذف ايي هٌبلِٔ ،دػتيبثي ثِ پبػخ ثِ ايي ػؤال ولاي

هَسد هٌبلِٔ  38/3دسكذ ًؼجت ثِ ػابل لجال وابّؾ داؿاتِ

اػت وِ وـبٍسصاى ؿْشػتبى هشٍدؿات چگًَاِ ثاب تغيياشای

اػت .هحؼي پَس ٍ صيجبيي (ً )1389ياض دس هٌبلٔاِ خاَد ثاِ

الليوي ػبصگبس هيؿًَذ؟

ثشسػااي پيبهااذّبي خـىؼاابلي دس ػااٌح هضسٓااِ دس هٌٌمااِ
هشٍدؿت پشداختٌذً .تبيح ًـبى داد ثيـاتشيي وابّؾ دس ػاَد

سٍش تحقیق

اًتِبسي هتَخِ وـبٍسصاًي اػت وِ اص آة ػٌحي سٍدخبًِ ٍ

پظٍّؾ حبهش اص ًَّ تحميمبی ويفي اػت ٍ اص اكاَل سٍؽ

يب وبًبل اػاتفبدُ هايوٌٌاذ .اياي گاشٍُ اص وـابٍسصاى وابّؾ

تئَسي ثٌيبدي ثِ ٌَٓاى ساٌّوبي خوْآٍسي ٍ تحليل دادُّاب ٍ

ؿذيذي سا دس دسآهذ هَسد اًتِبس ( )٪53 -٪64ثِ ٌَٓاى پيبهذ

اسائِ هذل اػتفبدُ ؿذُ اػت .تحميك ويفي سّيبفتي والگاشا ٍ

خـىؼبليٓ ،وذتبٌ ثِ ايي ٓلت وِ دػتشػاي آًْاب ثاِ آة ثاِ

اوتـبفي اػت؛ سّيبفتي ثشاي هٌبلِٔ خْابى اختوابٓي واِ ثاِ

هيضاى لبثل تَخْي وبّؾ هييبثاذ ،هتحوال ؿاذُاًاذ .لشئلاي

دًجبل تَكي

ٍ تحليل فشٌّگ ٍ سفتابس اًؼابىّاب اص دياذگبُ

( )1381ثااب اًداابم هٌبلٔااِاي دس هٌٌمااِ صيااش ػااذ دسٍدصى

افشاد هٌبلِٔ ؿًَذُ اػت ( .)Bryman, 1996; Williams, 2007:65-71

ؿْشػتبى هشٍدؿت ثيبى هيوٌذ دس خـىؼبليّابي ثاِ ٍخاَد

تئَسي ثٌيبدي ًيض يه سٍؽ تحمياك ويفاي اػات واِ اص ياه

آهذُ ،اسصؽ آة افضايؾ يبفتِ اػت ٍ ًيض الگَي وـت صاسٓبى

هدوَٓة فشآيٌاذّبي ًِابمهٌاذ ثاشاي تَػأِ تئاَسي ثٌيابدي

هٌٌمااِ ثْيٌااِ ًجااَدُ ،ثْااشُثااشداساى ثااِ كااَسی واابسا فٔبلياات

اػتمشايي دس هَسد يه پذياذُ اػاتفبدُ هايوٌاذ

(

;Bitsch, 2001

ًويوٌٌذ .يىي اص ًتابيح خـىؼابليّابي اخياش دس ؿْشػاتبى

& McLeod, 2006

هشٍدؿت هيضاى ثبالي هْبخشی افشاد ثَدُ اػت؛ ثِ گًَِاي وِ

سفتبسّب ٍ تٔبهالی افشاد اػت ،ثيـتش دس سؿاتِ خبهٔاِؿٌبػاي

ًجك آهبسّبي هَخَد اص ػشؿاوبسي ٓواَهي ًفاَر ٍ هؼاىي

اػتفبدُ هيؿَد .دادُ ّابي هاَسد ًيابص دس اياي سٍؽ اص هٌابثْ

 .)Lawsتئااَسي ثٌياابدي چااَى سٍؽ هٌبلٔااِ

گًَبگَى هثل هلبحجِ ثب هـبسوتوٌٌذگبى يب ؿبّذاى هشثًَاِ،
Mitigation policies

1
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هشٍس هَاسد ثجت ؿاذُ تابسيخي ٍ هـابّذای دس هحال اػات

وـبٍسصاى اص سيؼه ّبي الليواي ٍ سّيبفات ّابي آًْاب ثاشاي

(.)Williams, 2007:65-71

ػبصگبسي تحت تأثيش َٓاهال التلابدي -اختوابٓي ٍ ػيبػاي

هٌٌمِ هَسد هٌبلِٔ ؿْشػتبى هشٍدؿات اص اػاتبى فابسع

هتفبٍی اػتً .تبيح تحميمبی ديگضً 2يض ًـابى داد وـابٍسصاى

اػاات .ثااب ثْااشُگيااشي اص ًِشّاابي وبسؿٌبػ ابى هشوااض خْاابد

ثب ػي ،ػٌح تحليالی ،هىبى ٍ فٔبليتّبي هٔيـتي هتفبٍی

وـبٍسصي ؿْشػتبى هشٍدؿت دٍ سٍػتب ثِ كَسی ّذفوٌذ ثِ

دسن هتفبٍتي ًؼجت ثِ تغييشای الليوي داؿتٌذ

( Habiba et al. In

ٌَٓاى ًوًَِ هَسد هٌبلِٔ اًتخبة ؿذًذ .يه سٍػتب واِ داساي

 .)pressدس استجابى ثااب هياضاى تغييااشای دس  10ػابل گزؿااتِ دس

ثاابالتشيي هيااضاى تغييااشای الليوااي ثااَدُ اػاات وااِ سٍػااتبي

هٌٌمِ هَسد هٌبلِٔ ػِ ػؤال صيش هَسد ػٌدؾ لشاس گشفت:

اػوبٓيلآثبد اص ثخؾ هشوضي ٍ دّؼتبى هحوذآثبد اًتخبة ؿذ

ٍ- 1هٔيت اللين هٌٌمِ (آة ٍ َّا ،دهب ،ثبسؽً )...ؼاجت ثاِ

وِ چبُّبي آة آًْب يب خـه ؿذُ اػت يب ثاِ ٓلات ؿاَسي

 10ػبل گزؿتِ چِ تغييشاتي وشدُ اػات؟ اياي تغيياشای چاِ

ثؼيبس ثبال چٌذاى لبثل اػتفبدُ ًيؼتّ .وچٌايي ،سٍػاتبيي واِ

هيضاى ٍ ثب چِ ؿذتي ثَدُ اػت؟

داساي ووتشيي هيضاى تغييشای الليوي ثَدُ اػات واِ سٍػاتبي

ٍ- 2هٔيت وـبٍسصي (ًَّ وـت ،تىٌَلَطي ٍ هبؿييآالی)

چن ػْشاة خبًي اص ثخؾ وبمفيشٍص ،دّؼتبى وبمفيشٍص ؿوبلي

ًؼجت ثِ  10ػبل گزؿتِ چِ تغييشاتي وشدُ اػت؟

اًتخبة ؿذ .ثخؾ وبهفيشٍص دس  120ويلَهتشي ؿاْش ؿايشاص ٍ

- 3ثااِ ًااَس ولااي ،هيااضاى تغييااش دس ػااشهبيِ ٍ داساياايّاابي

 80ويلَهتشي ؿْش هشٍدؿت لشاس داسد .هٌٌمِاي وَّؼتبًي ثاب

وـبٍسصاى هٌٌمِ دس  10ػبل گزؿتِ چمذس ثَدُ اػت؟

آة ٍ َّاي ًؼاجتب هٔتاذل اػات ٍ سٍدخبًاِ وااش اص ًضديىاي
تٔذادي اص سٍػتبّبي آى ٓجَس هيوٌذ .ثشاي خوْ آٍسي دادُّب

ة) اقذاهبت اًجبم شذُ ،تصمویوبت ٍ هشمکالت ٍ هَاًمغ

اص هـبّذای هيذاًي ٍ هلبحجِّبي ٓويك دس لبلت گاشٍُّابي

هَجَد

هتوشوض 1ثْشُ گشفتِ ؿذ .دس سٍػتبي اػوبٓيلآثبد  9وـبٍسص ٍ

وـبٍسصي تحت تاأثيش تغيياشای الليواي اػات

دس سٍػتبي چن ػْشاةخبًي  10وـبٍسص دس خلؼاِ هلابحجِ

 ٍ ،)2011:23-31وـبٍسصاى ثشاي حفبُت اص هٔيـت خاَيؾ دس

حوَس داؿتٌذ.

همبثل تبثيشای تغييشای الليوي ًيبصهٌذ آوبل ػبصگبساًِ ّؼتٌذ.

ػااؤالّاابي هااَسد ثشسػااي دس خلؼاابی هلاابحجِ گااشٍُ

يهػشي هحذٍديتّاب (هَاًاْ ػاخت) ٍ هـاىالی (هَاًاْ
تغييشپاازيش) دس ػااش ساُ ػاابصگبسي ٍخااَد داسد

هتوشوض ؿبهل چْبس دػتِ ثَدًذ:

(

Deressa et al.

ّ .)2012وچٌييً ،تبيح تحميمبی پبٍٍال

(

Koliow et al.

()Paavola, 2008:642-654

الف) ادساک ًسبت بِ تغییشات

ًـبى داد فٔبليتّبي گزؿتِ وـبٍسصاى ٍ پبػاخّابي آًْاب ثاِ

دس هَاخِْ ثاب تغيياشای الليواي ،وـابٍسصاى تغييشاتاي واِ دس

تغيشای الليوي سٍي تَاًبيي آًْب ثشاي ػابصگبسي ثاب تغيياشای

صًذگي خَد ايدبد هي وٌٌذ ،ثِ ادسان ٍ آگبّي آًْب ًؼاجت ثاِ

الليوي دس آيٌذُ تأثيشگزاس خَاّذ ثاَد .الاذاهبی اًدابم ؿاذُ

تغييشای الليواي ثؼاتگي داسد (ّ .)Habiba et al. In pressوچٌايي

وـبٍسصاى هَسد هٌبلِٔ ثشاي ػابصگبسي دس  10ػابل گزؿاتِ،

ادسان افااشاد اص سيؼااه واابس وـاابٍسصي دس ؿااشايي تغييااشای

تلااويوبی پاايؾ سٍ ٍ هـااىالی ٍ هَاًااْ هَخااَد ثااشاي

الليوي ًمؾ هْوي دس فشايٌذ تلوينگيشي آًْب ثابصي هايوٌاذ

ػبصگبسي دس هٌٌمِ ثب پشػاؾّابي صياش هاَسد ػاٌدؾ لاشاس

( .)Barak, 2006گبًاذس ٍ

ّوىابساى (Gandure et al. 2013:39-

گشفت:

 )53ثب اًدبم تحميمي دس آفشيمبي خٌاَثي ثيابى هايوٌٌاذ دسن
Focus group

1

Diggs

2
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ػبصگبسي ثبتغييشای الليوي :وبسثشد تئَسي ثٌيبدي ...

- 4ثشاي ػبصگبسي هضسِٓ ثب ؿشايي الليوي خذيذ تابوٌَى چاِ

 .)2006:716-722ديذگبُ وـبٍسصاى ًؼجت ثاِ ٍهأيت اللاين ٍ

الذاهبتي اًدبم دادُايذ؟

وـبٍسصي هٌٌمِ دس آيٌذُ ثب ػاؤال صياش هاَسد ػاٌدؾ لاشاس

- 5ػبيش اّبلي سٍػتب چِ تلاويوبتي گشفتاِاًاذ؟ چاِ وابسي

گشفت:

اًدبم دادُاًذ؟

 - 11فىااش هاايوٌيااذ دس آيٌااذُ ٍهاأيت اللااين هٌٌمااِ ٍ

- 6تلويوبی ٍ ثشًبهِ ّبي ؿاوب ثاشاي ػابصگبسي هضسٓاِ ثاب

وـبٍسصي چگًَِ خَاّذ ؿذ؟

ؿشايي الليوي خذيذ چيؼت؟
- 7ثشاي ػبصگبسي ثب تغييشای الليوي چِ تلويوبتي داؿتِاياذ

ًتبيج ٍ بحث

وِ هَفك ثِ اًدبم آى ًـذُايذ؟

سًٍااذ تدضيااِ ٍ تحلياال دادُّااب دس سٍؽ تئااَسي ثٌياابدي سا

- 8چِ هَأًي ثشاي ػبصگبس ؿذى وـبٍسصاى ثب ؿشايي الليواي

وذگزاسي هيگَيٌذ .وذگزاسي ،سًٍذ اكلي ػبختي تئاَسي اص

خذيذ ٍخَد داسد؟

دادُّب ٍ ًـبىدٌّذُ ٓوليبتي اػات واِ ًاي آى دادُّاب خاشد
ؿذُ ،هفَْمپشداصي هيؿاًَذ ٍ آىگابُ ثاِ سٍؽّابي خذياذ

ج) هٌببغ اطالػبتی

دٍثبسُ ثِ ّن هتلل هيؿًَذ .ػِ هشحلِ وذگزاسي ٓجبستٌذ اص:
ًـبى هيدّذ اص خولِ َٓاهلي وِ سٍي

وذگاازاسي ثاابص ،1وذگاازاسي هحااَسي ،2وذگاازاسي اًتخاابثي

تأثيشگازاس

( .)Glaser & Strauss, 1967اٍليي هشحلِ ،وذگزاسي ثابص اػات واِ

اػت ،هيضاى داًؾ آًْب دس استجبى ثاب هَهاَّ ٍ دػتشػاي ثاِ

ؿبهل خشدوشدى ،تحليل ،همبيؼِ ٍ همَلِثٌاذي دادُّبػات .دس

(ًابُنالؼابدای ٍ ّوىابساى،

سٍاثي فشهايِاي ثايي هماَالی ٍ

ًتبيح تحميمبی هختل

تلوينگيشي وـابٍسصاى دس هَهاَّّابي هختلا
هٌبثْ اًالٓبتي هختل

ٍ هٔتجش اػت

1385؛  .) Ayele, 2008; Dolisca et al. 2006:324-331ايٌض

وذگزاسي هحَسي ،تَكي

3

()Enz, 2009

خشدُ همَالی هٌاشح اػات .دسوذگازاسي اًتخابثي ،ػابخت

دس تحميك خَد اؿبسُ هايوٌاذ وـابٍسصاى اص هٌابثْ اًالٓابتي

پبيِّبي تئَسي صهيٌِاي ثشاػبع استجبى همَالی هتٔذد ثب همَلِ

ثشاي تلوينگيشي اػتفبدُ هي وٌٌذ ٍ آتوبد ثاِ هٌجاْ،

اكلي ٍ هشوضي حبكل هيگشدد .هشصثٌاذي ثايي وذگازاسيّاب

پيؾثيٌي وٌٌذُ هْوي ثشاي هيضاى تاأثيش آى هٌجاْ اػات .هٌابثْ

فمي ثشاي ؿفبف ؿذى هَهَّ اػت ٍ اال هحمك ثبيذ دس ولياِ

اًالٓبتي ًوًَِ هَسد هٌبلِٔ ثشاي وؼت اًالٓابی الليواي ٍ

هشاحل تحميك صهيٌِاي ،هذام ثاِ ٓمات ثشگـاتِ ٍ يبفتاِّابي

آة ٍ َّا ٍ تلوينگيشي دس هضسٓاِ ثاب دٍ ػاؤال صياش هاَسد

حبكل سا ثب لجلي همبيؼِ ًوبياذ

ػٌدؾ لشاس گشفت:

.)183

هختل

- 9اص چِ هٌابثٔي ثاشاي دسيبفات اًالٓابی الليواي اػاتفبدُ

(سثابًي ٍ ٓجابعصادُ- 169:1388 ،
4

وااذ گاازاسي ثاابص ؿاابهل فشآيٌااذ ؿىؼااتي هلاابحجِّااب،

هيوٌيذ؟

هـبّذای ٍ ديگش فشمّبي دادُّب ثِ ٍاحذّبي هدضاي هٌٔابيي

 - 10دس استجبى ثب تلويوبتي وِ ثشاي هضسٓاِ هايگيشياذ ،اص

ٍ تـخيق ولوبی ٍ ٓجبسای وليذي اػت .وذگزاسي هحَسي

چِ وؼي ثيـتش ًِشخَاّي وشدُ ،ثب اٍ هـَسی هيوٌيذ؟

دسن هفبّين اص ًشيك سٍاثي پَيبي ثيي آًْبػت ٍ ثبيذ اػبػي
ثشاي ػبخت تئَسي ايدبد ًوبياذ

د) ادساک ًسبت بِ آيٌذُ

(2002

 .)Goulding,وذگازاسي

هحَسي فشآيٌذ هشتجي وشدى ًجمبی ثب صياش ًجمابی آًْبػات.

چـناًذاص وـبٍسصاى ًؼجت ثِ آيٌذُ هيتَاًذ ثاش تلاويوبی ٍ
تالؽ آًْب ثشاي همبثلِ ثب هـىالی ،تأثيشگازاس ٍ تٔياييوٌٌاذُ
ثبؿااذ

(

Scholl & Binder, 2009:631-649; Janoff & Weisbord,

1

Open Coding
Axial Coding
3
Selective Coding
4
Breaking down
2
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توشوض وذگزاسي هحَسي ايدبد هذلي اػت وِ ؿشايي ٍياظُاي

دس داساييّب ٍ ػشهبيِ وـبٍسصاى ًي  10ػبل گزؿتِ ثشسػاي

سا وِ پذيذُ اتفبق هيافتذ ،هـخق ًوبيذ .وذگازاسي اًتخابثي

ؿذ.

ثشاػبع ًتبيح وذگزاسي ثبص ٍ هحَسي ثٌب هايگاشدد ٍ ؿابهل
فشآيٌذ اًتخبة ًجمِ اكلي ٍ استجبى دادى آى ثب ًجمبی ديگش ثِ

هیضاى تغییشات اقلیوی دس هٌطقِ

كَسی ػيؼتوبتيه ٍ آتجبس ثخـاي آى ٍ پاش واشدى ًجمابتي

ّوبىگًَِ وِ ًتبيح خذٍل ً 1ـبى هيدّذ ،دس ّش دٍ سٍػتبي

Brown et al.

هَسد هٌبلِٔ وـبٍسصاى هٔتمذ ثَدًذ وِ دهبي َّا ًؼجت ثِ 10

ً .)2002:1-11جمِ اكلي دس ٍالْ ّوبى پذيذُ اكالي اػات واِ

ػبل گزؿتِ گشهتش ٍ ّوچٌيي ،هيضاى ثبسؽ ثبساى ثؼايبس ووتاش

ػبيش ًجمِّب ثش هحاَس آى گاشد هايآيٌاذ ٍ وليتاي سا تـاىيل

ؿااذُ اػاات .ايااي تغييااشای دس سٍػااتبي اػااوبٓيلآثاابد (ثااب

هيدٌّذ (.)Glaser & Strauss, 1967

خـىؼبلي ثبال) ثؼيبس هحؼَعتاش اػات؛ ثاِگًَاِاي واِ ثاِ

اػت وِ ثِ اكالح ٍ گؼتشؽ ثيـتش ًيابص داسًاذ

(

دس اداهِ ،اثتذا ًتبيح هفبّين اػاتخشاج ؿاذُ اص دادُّاب دس

خبًش وبّؾ ثبسًاذگي ٍ ّوچٌايي اػاتفبدُ ثابال اص هٌابثْ آة

وذگزاسي ثبص ٍ ًجمِثٌذي هفابّين دس وذگازاسي هحاَسي ثاِ

صيشصهيٌي ،ػٌح آة صيشصهيٌي خيلي وبّؾ يبفتِ ٍ آة چبُّب

تفىيه هَهَّّبي ثحث ؿذُ ٍ ػؤالّبي پشػايذُ ؿاذُ دس

يب وال خـه ؿذُ اػت ياب ثاِ خابًش ٍخاَد اهاالح صيابد ٍ

خلؼبی گشٍُ توشوض اسائِ خَاّذ ؿذ ٍ ػپغ هذل ثاِ دػات

ؿَسي چٌذاى لبثل اػتفبدُ ًيؼات ٍ تٌْاب ثشخاي هحلاَالی

آهذُ ثشاػبع ًتبيح وذگزاسي هحَسي ٍ وذ گازاسي اًتخابثي

وـبٍسصي هثل يًَدِ ٍ پؼتِ وِ ثِ ؿاَسي همابٍمتاش ّؼاتٌذ

اسائِ خَاّذ ؿذ.

لبثل وـت ّؼتٌذ .دس سٍػتبي چن ػْشاةخبًي وِ هٌٌماِاي
هٔتذل ٍ وَّؼتبًي اػت ،ثب وبّؾ ٍ يب ٓذم سيضؽ ثاشف دس

الف) ادساک ًسبت بِ تغییشات

صهؼتبى دس چٌذ ػبل اخيش هَاخِ ّؼتٌذ.

ادسان وـبٍسصاى ًؼجت ثِ تغيياشای دس ػاِ ثٔاذ تغيياشای دس
اللين هٌٌمِ ،تغييشای دس ٍهٔيت وـبٍسصي هٌٌمِ ٍ تغيياشای
جذٍل  -1دسک پبسخگَيبى اص ًَع ٍ هیضاى تغییشات (آة ٍ َّا ،دهب ،ببسش )...دس اقلین هٌطقِ ًسبت بِ  11سبل گزشتِ
سٍستب

طبقِبٌذی هفبّین
(کذگزاسی هحَسی)

هفبّین استخشاج شذُ اص دادُّب (کذ کزاسی ببص)

اػوبٓيل آثبد
چن ػْشاةخبًي

" ثبسؽ ثبساى ثؼيبس ون ٍ َّا خيلي گشهتش ؿذُ اػت".
واابّؾ ثاابسؽ ثاابساى ٍ
"دسختّبي اًبس هب  30ػبلِ ثَدًذٍ ،لي خـه ؿذًذ".
گشم ؿذى َّا
"َّا ثِ خبًش خـىؼبلي خيلي گشهتش ؿذُ اػت"
"لجال آة لبثل آؿبهيذى ثَدٍ ،لي االى فمي ثشاي صسآت ،آى ّن فمي يًَدِ لبثل اػتفبدُ اػت"
وبّؾ آة صيش صهيٌاي ٍ " ثشاي گٌذم ٍ خَ اٍل ثبيذ ثبساى ثجبسد ػجض ثـَد ٍ ثٔذ هيؿَد ثب ايي آة آثيبسي وشد"
" اص ػبل گزؿتِ ثشاي آة آؿبهيذًي يه آة ؿيشيي وي صدًذ ٍ آة ؿيشيي سا ليتشي  50تَهبى هيخشين"
ؿَس ؿذى آى
"آة چبُ ٓويك خـه ؿذُ اػت"
"اهؼبل ثب ايٌىِ دٍ هبُ اص ثْبس گزؿتٌَِّ ،ص ثبساى ثْبسُ ًذاؿتِاين"
واابّؾ ثاابسؽ ثاابساى ٍ
"اهؼبل ًؼجت ثِ پبسػبل اًذوي ثبسؽ ثيـتش ثَدٍُ ،لي ًؼجت ثِ  10-8ػبل پيؾ ثبسًذگي ون ؿذُ"
گشم ؿذى َّا
"چَى َّا گشم ؿذُ اػت ،دس صهؼتبى ثشفي وِ هيآيذ ،سٍي صهيي ًويًـيٌذ"
"لجال صهؼتبى  40-30ػبًتيوتش ثشف هيآهذٍ ،لي االى ثشفي ًويثبسد "
وبّؾ ثبسؽ ثشف
"اهؼبل ثٔذ اص چٌذ ػبل دٍثبسُ يه ثبس ثشف خَثي آهذ"
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هیضاى تغییشات دس ٍضؼیت کشبٍسصی هٌطقِ

پبييي) ًؼجت ثِ  10ػبل گزؿتِ اص ادٍای وـبٍسصي خذيذتاش

ثااب تَخااِ ثااِ اُْاابسای افااشاد هااَسد هٌبلٔااِ دس سٍػااتبي

هثل وـت هىبًيضُ ثشًح اػتفبدُ هيؿَدّ .وچٌيي ،هيضاى آفبی

اػوبٓيلآثبد (ثب خـىؼبلي ثبال) ثب تَخِ ثِ ووجَد آة ٍ ؿاَس

ٍ ثيوبسي دس هٌٌمِ افضايؾ يبفتِ اػت وِ ًجك ًِش وبسؿٌبػبى

ثَدى آى اهىبى وـت هحلَالتي واِ لاجال دس سٍػاتب وـات

گيبُپضؿىي احتوبال ثِ خبًش هٔي

ؿذى گيبّبى دس هَاخْاِ

هي ؿذ ،فشاّن ًيؼت ٍ تٌْب يًَدِ ٍ گٌذم ٍ خاَ ثاِ كاَسی

ثب تغييشای الليوي اػت وِ آفبی ٍ ثيوبسي صيابد ؿاذُ اػات.

هحذٍد وـت هيؿَد ٍ ّوچٌيي ،ثِ ٓلت اػتفبدُ اص آة ؿَس

وـت غبلت سٍػتب ًيض ّوبًٌذ گزؿتِ ثشًح اػت وِ هحلَلي

ثشاي آثيبسي ،ويفيت اساهي ًيض ػبل ثِ ػبل ثذتش هيؿَد ٍ ثاب

ثب ًيبص آثي ثؼيبس ثبالػت ٍ تٌْب ًَّ ثازس ٍ ٍاسيتاِ آى ٓاَم

وبّؾ ؿذيذ ٓولىشد هحلَالی ٍ ّوچٌيي ،وابّؾ ويفيات

ؿذُ اػت (خذٍل .)2

آى هَاخِ ّؼتٌذ .دس سٍػتبي چنػْشاةخبًي (ثب خـىؼابلي
جذٍل  -2دسک کشبٍسصاى اص تغییشات دس ٍضؼیت کشبٍسصی آًْب (ًَع کشت ،تکٌَلَطی ٍ هبشیي آالت) ًسبت بِ  11سبل گزشتِ
سٍستب

طبقِبٌذی هفبّین
(کذگزاسی هحَسی)

هفبّین استخشاج شذُ اص دادُّب (کذ گزاسی ببص)

اػوبٓيل آثبد
چن ػْشاةخبًي

" دس گزؿتِ اًَاّ هحلَالی وـت هيؿذٍ ،لي ّناوٌَى ثِ خبًش ووجَد آة ٍ ؿَسي رسی اكال ػجض ًويؿاَد ٍ فماي
تغييش ًَّ وـت
گٌذم ٍ خَ دس حذ هحذٍد ٍ يًَدِ وـت هيؿَد"
" ٓولىشد گٌذم اص  5تي دس ّىتبس ثِ  1تب  1/5تي دس ّىتبس وبّؾ يبفتِ اػت"
وبّؾ ٓولىشد ٍ ويفيت
" چَى ػبلِ گٌذم هٔي تش ؿذُ اػت ،هَلْ ثشداؿت هحلَل سيضؽ ٍ هبئبی ثيـتش ؿذُ اػت"
هحلَالی
"گٌذهي وِ آة ثِ آى ًشػذ ٍ آفت ثِ آى ثضًذ هـخق اػت وِ هثل لجل ًويؿَد"
خذيااااذ ؿااااذى ادٍای " هبؿيي آالی ٍ ادٍای ًؼجت ثِ گزؿتِ خيلي خَة ؿذٍُ ،لي ٍلتي وـبٍسصي ٍخَد ًذاسد ،فبيذُاي ًذاسد"
"ادٍای وـبٍسصي هذسى ؿذٍُ ،لي ثِ ٓلت ؿَسي آة خَاة ًذادُ اػت"
وـبٍسصي
"چَى آة ؿَس ؿذُ اػت ،ؿَسي صهيي ّن ّش ػبلِ ثيـتش هيؿَد ٍ ديگش لبثل وـت ًيؼت"
وبّؾ ويفيت اساهي
" ثِ خبي  200ويلَگشم ثزس االى  400ويلَ گشم ثزس هيسيضينٍ ،لي ثبص ّن ثِ اًذاصُ وبفي ػجض ًويؿَد"
"اص  6ػبل پيؾ ثبغن سا آثيبسي لٌشُاي اًدبم دادم"
افااااضايؾ اػااااتفبدُ اص "دػتگبُ پبوٌي دسخت ػيت اص چٌذ ػبل پيؾ ٍاسد هٌٌمِ ؿذُ"
"هيضاى ثزس هلشفي ثشاي يه ّىتبس ثشًح دس حبلت ػٌتي  300ويلَگشم ثَدٍ ،لي ثب دػتگبُ ًـبء وبس  40ويلَ ثزس هلاشف
تىٌَلَطي
هيؿَد"
"االى هيضاى هلشف ػن ٍ ّضيٌِ هلشف ػن خيلي صيبد ؿذُ اػت"
افاااااضايؾ آفااااابی ٍ "لجال فمي ؿتِ ٍ وشم ػيت داؿتينٍ ،لي االى ثيوبسيّبي ديگش هثل وٌِ ،ػفيذن ،لىِ ػيبُ ٍ هَاسد ديگش ٍخَد داسد"
ثيواابسيّاابي گياابّي ٍ "لجال ثب ايٌىِ ثشًح چوپب وـت هي ؿذ وِ ثشًح حؼبػي ّن ّؼتٍ ،لي هـىل آفبی دس خضاًاِ ثاشًح ًذاؿاتينٍ ،لاي االى
افضايؾ هيضاى ػن ٍ وَد هـىل داسين"
"اوٌَى وَدّبي سيض هغزي اػتفبدُ هيوٌين"
االى "حذٍد  1دسكذ "ثِ" وبؿتٌذ وِ ساهيتش ّؼتٌذ"
تغييش ًَّ هحلَلً ،اَّ "لجال ثشًح چوپب وـت هي ؿذٍ ،لي ثِ خبًش سيضؽ ،ديشسع ثَدى ٍ حؼبػيت ثِ ثيوبسي االى ثشًح لٌدبى وـت هيؿَد"
ثزس ٍ ٍاسيتِ هحلَل " ػيت سد گلذى ثِ ٓلت گشم ؿذى َّا ديگش ويفيت ٍ سًگ ٍ ثبصاس پؼٌذي الصم سا ًاذاسد ٍ ثيـاتش ػايت گاالة وـات
هيؿَد"
وبّؾ ويفيت ٍ افاضايؾ "االى ثٌذُ خذايي ثِ ثيوِ صًگ صدُ چَى ػيجؾ داسد هيسيضد"
"سًگ ػيت ثِ َّاي خٌه اػت ،االى سًگ ػيت هـىل ثبصاس پؼٌذي داسد"
هبئبی

خبهِٔؿٌبػي وبسثشدي ،ػبل ثيؼت ٍ پٌدن ،ؿوبسُ پيبپي ( ،)56ؿوبسُ چْبسم ،صهؼتبى 1393
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هیضاى تغییشات دس داسايیّب ٍ سشهبيِ کشبٍسصاى

ادٍای وـبٍسصي خَد سا ثفشٍؿٌذ تب ثاذّىبسيّابي خاَد سا

دس سٍػتبي اػوبٓيل آثبد ثب تَخِ ثِ ايٌىِ ؿاغل غبلات اّابلي

پشداخت وٌٌذ .دس سٍػتبي چن ػْشاةخبًي ًيض ثشاي هىابًيضُ

سٍػتب وـبٍسصي ثَد ٍ هيضاى ٓولىشد هحلاَالی وـابٍسصي

وشدى ثبّٕب اوثش وـبٍسصاى ٍام گشفتِاًاذ واِ ٌّاَص هَفاك ثاِ

وبّؾ چـوگيشي داؿتِ اػت ،دس ًتيدِ دسآهذ آًْب ًيض ثؼايبس

ثبصپشداخت آى ًـذُ اًذ ٍ دس ول وـبٍسصاى هٔتمذ ثَدًاذ اگاش

ون ؿذُ ٍ ثب ثذّىبسي ّبي فشاٍاى ثِ ثبًهّاب هَاخاِ ّؼاتٌذ

هيضاى ثذّي ثِ ثبًه سا دس ًِش ثگيشًذ ،ػشهبيِ آًْب ًؼاجت ثاِ

ثِگًَِاي وِ اوثش اّبلي سٍػتب هدجَس ؿاذُاًاذ هبؿاييآالی ٍ

چٌذ ػبل گزؿتِ ووتش ؿذُ اػت (خذٍل .)3

جذٍل  -3دسک پبسخگَيبى اص هیضاى تغییش دس سشهبيِ ٍ داسايیّبی کشبٍسصاى هٌطقِ
سٍستب

طبقِبٌذی هفبّین

هفبّین استخشاج شذُ اص دادُّب (کذ کزاسی ببص)

(کذگزاسی هحَسی)

"ّوِ ثِ ثبًه ثذّىبس ّؼتٌذ .هي خَدم پٌح ػبل اػت ٍام گشفتِام ٍ ًويتَاًن پشداخت وٌن"
وبّؾ دسآهذ ٍ افاضايؾ " ثِ ٓلت خـىؼبلي ٍ ؿَسي آة ،سٍص ثِ سٍص دسآهذ هشدم ووتش هيؿَد"
اػوبٓيل آثبد

ثذّىبسي

"وَد ّ 3ضاس تَهبًيّ 30 ،ضاس تَهبى ؿذُ اػت"
"ثِ خبًش ؿَس ؿذى آة ٍ ووي ثبسؽ هيضاى دسآهذ ثِ حذ كفش سػيذُ اػت"
" چَى ّضيٌِّب ثبال سفتٍِ ،لي دسآهذّب ون ؿذُ اػت .اوثش وـبٍسصاى ثذّىبس ّؼتٌذ ٍ هدجَس ؿذًذ صهييّب سا

وبّؾ داسايي ٍ ػشهبيِ

ثفشٍؿٌذ"
"دس گزؿتِ دس سٍػتب ً 5فش تشاوتَس داؿتٌذ وِ ّوگي ثِ خبًش ثذّىبسي فشٍختٌذ"
"سٍص ثِ سٍص اٍهبّ خشاثتش ؿذُ اػت"

چن ػْشاةخبًي

"هيضاى ثذّي ثِ ثبًه صيبد ؿذُ اػت"
"هشدم ػشهبيِگزاسي وشدًذٍ ،لي ػشهبيِگزاسي خَاة ًذادُ ٍ ثذّىبسي صيبد ؿذُ اػت"
افضايؾ ثذّي ثِ ثبًه

"االى ايي آلب وِ اٍليي ًفش ّؼت ،آثيبسي لٌشُاي اًدبم دادُ ٍ ثيـتشيي ثذّىبسي سا ثِ ثبًه وـابٍسصي داسد ٍ
ًويتَاًذ پغ ثذّذ"

ة) اقذاهبت اًجبم شذُ ،تصویوبت ٍ ،هشمکالت ٍ هَاًمغ

اوثش هدجَس ؿذًذ ؿغل وـبٍسصي سا سّب وشدُ ،ثِ فٔبليتّابي

هَجَد

غيش صسآي دس ؿْشّبي اًشاف هـغَل ؿاًَذ .ثشخاي اص آًْاب

اقذاهبت اًجبم شذُ

هْبخشی وشدُ ،سٍػتب سا تخليِ وشدًذ ،ثشخي ًيض كاجحّاب ثاِ

دس سٍػااتبي اػااوبٓيلآثاابد (ثااب تغييااشای الليوااي ثاابال) ثااشاي

ؿْش هيسًٍذ ٍ ؿت ثِ سٍػتب ثش هيگشدًذ ٍ يه ٓذُ ّان ثاِ

ػبصگبسي ثب تغييشای ،الذاهبی هختلفاي ،اص خولاِ تغيياش ًاَّ

خبًش ًبتَاًي ،ثبال ثَدى ّضيٌِّاب ٍ ووجاَد ػاشهبيِ ّايد الاذاهي

هحلَل ٍ ًَّ ثزس كَسی گشفتٍِ ،لي ايي الاذاهبی چٌاذاى

ًتَاًؼتٌذ اًدبم دٌّذ (خذٍل  .)2-4دس سٍػتبي چنػْشاةخابًي

هؤثش ًجَدُ اػت ،صيشا ايي الذاهبی دس صهبى هٌبػت ٍ پايؾ اص

ثب تَخِ ثِ هؼبٓذتش ثَدى ؿشايي ،حذٍد  7-6ػبل اػات واِ اص

ايٌىِ ػٌح آة صيشصهيٌي وبّؾ يبثذ ٍ ؿَس ؿَد ،اًدبم ًـذُ

تىٌَلَطي ّبي خذيذ هثل آثيبسي لٌشُاي اػتفبدُ هايوٌٌاذٍ .

اػت ٍ ثٔذ اص ايٌىِ ثب افضايؾ ٓوك چبُ ٍ اػتفبدُ ثيسٍياِ اص

ثزس ثشًح وِ هحلَل غبلت هٌٌمِ اػات ًياض ٓاَم ؿاذُ ٍ

آة ،چبُّب خـه يب ؿاَس ؿاذًذ ديگاش اياي الاذاهبی تاأثيش

ثيـتش اص ثشًح لٌدبى وِ همبٍمتش اػت ،اػتفبدُ هيوٌٌذ.

چٌذاًي ًذاؿتٌذ (خذٍل  .)1-4ػبيش وـبٍسصاى ًيض ّاناوٌاَى
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جذٍل  -1-4اقذاهبت اًجبم شذُ بشای سبصگبسی بب ششايط اقلیوی جذيذ
سٍستب

طبقِبٌذی هفبّین
(کذگزاسی هحَسی)

هفبّین استخشاج شذُ اص دادُّب (کذ کزاسی ببص)

اػوبٓيل آثبد
چن ػْشاةخبًي

اهؼبل "ثزس خَ سا َٓم وشدم ٍ گٌذم اكال ًشيختن" .
هذيشيت تَليذي هضسِٓ "پبسػبل خْبد يه ثزس همبٍم گٌذم آٍسدًذٍ ،لي ثبص فبيذُاي ًذاؿت ٍ ثشداؿت ًىشدين"
"االى پؼتِ ّفت ػبلِ داسم وِ ثب ّويي آة ؿَس هحلَل دادُ"
"ّوِ سفتٌذ ػشإ ػجضي فشٍؿي ٍ هشٕ فشٍؿي ،كجح ثب هبؿيي هيسًٍذ ٍ ؿت ثش هيگشدًذ"
"اص خَد خْبد تَي هؼدذ والع گزاؿتٌذ ٍ گفتٌذ ديگش دًجبل وـبٍسصي ًشٍيذ ٍ ػشإ وبس ديگشي ثشٍيذ"
تغييش فٔبليت
"اّبلي سٍػتب ّش وؼي يه ٍاًتي گشفتِ سفتِ وبسگشي"
" وبسّبيي هثل تؼٌيح صهيي ،صّىؾ صدى ،افضايؾ ٓوك چبُ ،لَلِ وـي ٍ تغييش ًَّ ثزس اًدابم ؿاذٍُ ،لاي تاأثيش
چٌذاًي ًذاؿتِ اػت"
تَػِٔ تىٌَلَطي
" تَي صهيٌن چبُ دػتي ٍ چبُ ٓويك صدمٍ ،لي ؿَسي آة ايٌمذس ثبالػت وِ لبثل وـت ًيؼت"
"ثبّٕب سا لٌشُاي وشدين"
تَػِٔ تىٌَلَطي
"اًدبم ػوپبؿي ثشاػبع ًِش وبسؿٌبػبى تشٍيح اػت"
"چَى هٌٌمِ ته هحلَلي اػت ،فمي ًَّ ثزس خبثِ خب هيؿَد"
هذيشيت تَليذي هضسِٓ "ثزس ثشًح سا َٓم وشدين ،چَى ثزسّبي لجلي ًؼجت ثِ آفت هٔي ثَدًذ"

جذٍل  -2-4ديذگبُ کشبٍسصاى ًسبت بِ اقذاهبت سبيش اّبلی سٍستب بشای سبصگبسی بب تغییشات
سٍستب

طبقِبٌذی هفبّین
(کذگزاسی هحَسی)

اػوبٓيل آثبد

تغييش فٔبليت ٍ هْبخشی

ثذٍى الذام
هذيشيت تَليذي هضسِٓ

چن ػْشاةخبًي

تَػِٔ تىٌَلَطي

هفبّین استخشاج شذُ اص دادُّب (کذ گزاسی ببص)
" اوثش ثِ وبسگشي ٍ وبسّابي فشٍؿاٌذگي هثال فاشٍؽ خَخاِ ٍ ػاجضي دس سٍػاتبّب ٍ ؿاْشّبي اًاشاف سٍي
آٍسدًذ"
"هْبخشی ثِ ؿْشّب ٍ ؿغلّبي ديگش وِ فمي ثتَاًٌذ اهشاس هٔبؽ وٌٌذ ٍ صًذگي خَد سا اداسُ وٌٌذ"
"اّبلي ثِ خبًش هـىالی ووجَد ٍ ؿَسي آة ٍ ووجَد دسآهذ ّيد الذاهي ًتَاًؼتٌذ اًدبم ثذٌّذ "
ثِ ٓلت ّضيٌِّبي صيبد ّيد وبسي ًتَاًؼتٌذ اًدبم ثذٌّذ"
"هيخَاػتٌذ يهػشي وبسّب هثل ثبساًي وشدى اًدبم ثذٌّذٍ ،لي ٓولي ًـذ"
"يه ًفش پؼتِ وبؿتِ اػت وِ ثِ ؿَسي همبٍم اػت ٍ ثبغؾ خَة اػت"
"اوثش وـبٍسصّب ثبغـبى سا لٌشُاي وشدًذ"
"اص  7-6ػبل پيؾ ثِ خبًش هلشف ووتش آة ٍ وبّؾ ّضيٌِّب لٌشُاي وشدين"
"اػتفبدُ اص اهىبًبی هثل ثشلي وشدى"

تصویوبت ٍ بشًبهِّب

وـبٍسصاى ّن تمشيجب ًباهيذ ثَدُّ ،يد ثشًبهِ خبكي ثشاي آيٌذُ

ّوبىگًَِ وِ دس خذٍل  3-4هالحِِ هاي ؿاَد ،دس سٍػاتبي

ًذاؿتٌذ خض اداهِ ّويي سًٍذ وـبٍسصي؛ ثِ اهياذ ايٌىاِ ؿابيذ

اػوبٓيل آثبد دس استجبى ثب تلويوبتي وِ وـبٍسصاى ثشاي ثْجاَد
اٍهبّ ٍ ػبصگبسي ثب ؿشايي الليوي خذيذ داسًذ ،آًْاب هٔتماذ

اٍهبّ ثبسًذگي دس ػابلّابي آيٌاذُ ثْتاش ؿاَد .دس سٍػاتبي
چنػاْشاة خابًي واِ داساي اٍهابّ هابلي ثْتاشي ّؼاتٌذ ٍ

ثَدًذ ثِ خبًش ؿَسي آة تٌْب وـت هحلاَل پؼاتِ واِ ثاِ

ّوچٌيي ،ؿشايي الليوي ثْتشي ًيض داسًذ ،ثِ دًجابل تغيياش ًاَّ

ؿَسي همبٍهتش اػت ،هي تَاًذ سٍصًِ اهيذي ثاشاي وـابٍسصاى

وـت ٍ ٍاسيتِ هحلَالی ٍ اػتفبدُ اص هحلاَالی همابٍمتاش

ثبؿااذ .الجتااِ ،ثيـااتش آًْااب هٔتمااذ ثَدًااذ وـاابٍسصاى ثااذٍى
حوبيتّبي دٍلتي لبدس ثِ اًدابم اياي وابس ًيؼاتٌذ .ثشخاي اص

ّؼتٌذ ٍ ّوچٌيي ،اػتفبدُ اص تىٌَلَطيّبي خذياذتاش واِ ثاب
وبسايي ثبالتش هَخت وبّؾ ّضيٌِّب گشدًذ.

خبهِٔؿٌبػي وبسثشدي ،ػبل ثيؼت ٍ پٌدن ،ؿوبسُ پيبپي ( ،)56ؿوبسُ چْبسم ،صهؼتبى 1393
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جذٍل  -3-4تصویوبت ٍ بشًبهِّبی آيٌذُ بشای سبصگبسی بب ششايط اقلیوی جذيذ
سٍستب

طبقِبٌذی هفبّین

هفبّین استخشاج شذُ اص دادُّب (کذ گزاسی ببص)

(کذگزاسی هحَسی)

اػوبٓيل آثبد

"ول هٌٌمِ ثبيذ پؼتِوبسي ؿَد ،چَى ثِ ؿَسي همبٍم اػت"
هااذيشيت تَليااذي ثْتااش
"اگش دٍلت ًْبل وبسي سا ثشاي ّوِ اًدبم ثذّذ ،آة صيبدي ّن ًويخَاّذ ٍ ّوِ اػتمجبل هيوٌٌذ"
هضسِٓ
"فمي ثب وبؿت دسختبى ػبصگبس ثب ؿَسي هيؿَد اهشاس هٔبؽ وشد"
"اگش ػبلي  1تب  1/5تي ّن خَ ٍ گٌذم داؿتِ ثبؿين ،ثب ّويي ّن ػبصؽ داسين ٍ ًويتَاًين تٌٔيلؾ وٌين"
ثذٍى ثشًبهِ ٍ اداهِ سًٍذ
"ثِ دليل ٍهٔيت ثذ هبلي ّيد وبسي ًويتَاًين اًدبم دّين"
هَخَد

چن ػْشاةخبًي

"االى ثيـتش پيـٌْبد هيؿَد وِ ثِ خبي ػيت ،ثِ ثىبسيذ .چَى ووتش ػشهب هيصًذ ٍ سيضؽ ووتشي داسد"
هااذيشيت تَليااذي ثْتااش
"اػتفبدُ اص ثزسّبيي وِ ثِ آفبی خذيذ همبٍم ثبؿٌذ ٍ ثبصدّي ثيـتشي داؿتِ ثبؿٌذ"
هضسِٓ
تَػِٔ تىٌَلَطي

"اػتفبدُ اص ٍػبيل وـبٍسصي هذسىتش"
"اػتفبدُ اص تىٌَلَطي سٍص"

تصویوبت ػولی ًشذُ ٍ داليل آى

ؿَس ؿذى آة ٍ اهالح صيبد ،لبثل اخشا ًيؼت .الذاهبتي ديگاش

دس استجبى ثب تلويوبی ٍ الذاهبتي وِ ثشاي ػابصگبسي هاذًِش

هبًٌذ اػتخش رخيشُ آة يب تغييش صسآات ثاِ داهاذاسي ًياض ثاِ

وـبٍسصاى ثَدٍُ ،لي هَفك ثاِ اًدابم آى ًـاذًذ ،دس سٍػاتبي

خبًش ثبال ثَدى ّضيٌِّب ٍ ًجَد ػشهبيِ الصم اًدبم ًـذُ اػات.

اػوبٓيل آثبد وـبٍسصاى اُْبس داؿتٌذ الاذاهبتي هبًٌاذ احاذا

دس سٍػتبي چنػْشاةخبًي ًيض تٌْب ثاِ ثشلاي ؿاذى چابُّاب

گلخبًِ ،يب اػتفبدُ اص سٍؽّبي آثيبسي ثب ثبصدُ ثبال هذ ًِش آًْب

اؿبسُ داؿتٌذ وِ ثِ خبًش هـىالی ثب اداسُ ثاشق ٍ ثابال ثاَدى

ثَدٍُ ،لي ثب هـبٍسُ ثب وبسؿٌبػابى خْابد فْويذًاذ ثاِ خابًش

ّضيٌِّب اوثش چبُّب ٌَّص ثشلي ًيؼت (خذٍل .)4-4

جذٍل  -4-4تصویوبت هذًظش بشای سبصگبسی کِ اجشايی ًشذُاًذ
سٍػتب

ًجمِ ثٌاذي هفابّين (وذگازاسي
هحَسي)

هفبّين اػتخشاج ؿذُ اص دادُّب (وذ وزاسي ثبص)

اػوبٓيل آثبد

"هيخَاػتن آثيبسي ثبساًي اًدبم ثذّن وِ ثِ دليل اهالح صيبد آة ٍ ؿَسي اهىبًؾ ًجَد"
"هيخَاػتن گلخبًِ احذا وٌنٍ ،لي هٌْذع هختبسي گفت ثب ايي آة چٌيي وبسي هيؼّش ًيؼت"
تَػااأِ تىٌَلاااَطي (احاااذا
هيخَاػتن پشٍسؽ هبّي ثضًن ،ثِ ٓلت ؿَسي آة اًدبم ًذادين.
اػتخش رخياشُ آة ٍ لَلاِوـاي
"اػتخش رخيشُ آة وِ ثِ دليل ًجَد ثَدخِ احذا ًىشدين".
تب ػش صهيي ،احاذا گلخبًاِ ٍ
" لَلِوـي تب ػش صهيي وِ ثِ ٓلت داسايي ًبهٌبػت اًدبم ًـذ"
آثيبسي ثبساًي)
" ثِ ٓلت دس آهذ ون ّيد الذاهي كَسی ًگشفت"

چن ػْشاةخبًي

ثْجااَد هااذيشيت هضسٓااِ (تغييااش "داهذاسي ًؼجت ثِ صسآت آة ووتشي هيخَاّذٍ ،لي ثشاي ّوبى ّن آة ًيؼت"
صسآت ثِ داهذاسي)
"ثشلي وشدى چبُّب ثِ دليل ثبال ثَدى ّضيٌِ خشيذ اًـٔبة ٍ ديگش ّضيٌِّب فٔال هَفك ًـذين"
"اداسُ ثشق ثب هب ثشاي ثشلي وشدى ّوىبسي هٌبػت ًذاسد"
تَػااأِ تىٌَلاااَطي (ثشلاااي
وشدى چبُّب)
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هَاًغ هَجَد بشای سبصگبسی

ثشًبهِ سيضي ًبدسػت ػبصهبى ّبي اخشاياي ٍ ثشٍوشاػاي اداسي

ًجك ًتبيح خذٍل  5-4دس سٍػتبي اػوبٓيل آثبد هـىل ٓواذُ

ٌَٓاى وشدًذً .جك اُْبس ًِش وـبٍسصاى دٍلات حبهاش اػات

وـبٍسصاى ثشاي ػبصگبسي ثاب ؿاشايي الليواي خذياذ ٍ اًدابم

ثشاي لٌشُاي وشدى ثابّٕاب  80دسكاذ ّضيٌاِ سا ثاِ كاَسی

الذاهبی الصمٍ ،هٔيت ثذ هابلي وـابٍسصاى ٍ ووجاَد ػاشهبيِ

ثالَٓم پشداخت وٌذٍ ،لي ثِ خبًش ثشًبهِسياضي ًبدسػات ٍ

ثشاي تأهيي ّضيٌِّبػت ٍ ػبصهبىّبي آتجابسي هثال ثبًاه ٍ

ٓذم وبسايي دسػت ؿشوت ّبي هدشي ايي آتجابسای دسػات

كٌذٍق ثيوِ وـبٍسصي ًيض ووه چٌذاًي ثاِ آًْاب ًىاشدُاًاذ.

ّضيٌِ ًوايؿاَدّ .وچٌايي ،هـاىالتي دس استجابى ثاب فاشٍؽ

اوثش وـبٍسصاى ثب ثبًه ّب هـىل تأهيي ٍثيمِ ٍ هوبًت داسًاذ

هحلَالی ثابغي ٍ ٓاذم اهىابى رخياشُ ٍ اًجبسػابصي آى دس

ٍ وبسگضاسي ّبي ثيواِ ًياض واِ ثاب اياي ؿاشايي آة ٍ ّاَايي

هٌٌمِ داؿتٌذ .ادٍای خذيذ وـابٍسصي ًياض ثاِ خابًش ايٌىاِ

تمشيجب هٌوئي ّؼتٌذ اهىبى ثشداؿت هحلَل چٌذاًي ًيؼت ٍ

صهيي ّب ثِ كَسی لٌٔاِ لٌٔاِ ٍ دس اثٔابد وَچاه ّؼاتٌذ،

ثبيذ خؼبسی ثيوِ سا پشداخت وٌٌذ ،حبهش ثاِ ثيواِ هاضاسّ ٍ

وبسايي الصم سا ًذاسًاذ ٍ هتٌبػات ثاب اياي صهايي ّاب ًشاحاي

ثبٕ ّب ًيؼتٌذ .دس سٍػتبي چنػْشاة خابًي هـاىل سا ٓواذتبٌ

ًـذُاًذ.

جذٍل  -5-4هَاًغ هَجَد بشای سبصگبس شذى کشبٍسصاى بب ششايط اقلیوی جذيذ
سٍستب

طبقِبٌذی هفبّین
(کذگزاسی هحَسی)
ووجَد ػشهبيِ ٍ
ٍهٔيت هبلي ثذ

اػوبٓيل آثبد

ًجَد آتجبسای ٍ
هـىالی دسيبفت ٍام ٍ
ثيوِ
پبستي ثبصي ٍ تَصيْ
ًبٓبدالًِ اهىبًبی

ثشًبهِسيضي ًبهٌبػت
دػتگبُّبي اخشايي
ثشاي آٌبي تؼْيالی
چن ػْشاةخبًي

ثشٍوشاػي اداسي
هـىالی ثيوِ
هحلَالی ٍ پشداخت
حك ثيوِ
ًجَد ثبصاس فشٍؽ هٌبػت
هحلَالی
لٌِٔ لٌِٔ ثَدى اساهي

هفبّین استخشاج شذُ اص دادُّب (کذ کزاسی ببص)
"ّضيٌِ ّب خيلي ثبالػت ٍ اّبلي ػشهبيِ الصم ثشاي ػشهبيِ گزاسي هثل وبؿتي ًْبل پؼتِ سا ًذاسًذ ،چَى ثبيذ خيلاي صيابد ّضيٌاِ
وٌٌذ ٍ  7-6ػبل ّن ًَل هيوـذ تب هحلَل ثذّذ"
"دس ؿشايي خـىؼبلي داهذاسي ثْتش اػتٍ ،لي ػشهبيِ اٍليِ صيبدي هيخَاّذ وِ ًذاسين"
"االى  30سأع گَػفٌذ داسم اهب گلِدًٍي ًذاسم .تَاى ًذاسم خب ثشاثـبى احذا وٌن".
"ثبًه وـبٍسصي ػٌذ صهيي سا ثِ ٌَٓاى هوبًت لجَل ًويوٌذ ٍ هبهي حمَق ثگيش هيخَاّذ وِ ًذاسين .االى پؼتِ وبؿتن ثاشاي
ًگْذاسي ٍ افضايؾ ػٌح صيش وـت ٍام ًويدٌّذ"
"ثبٕ اًبس سا ديگش ثيوِ ًويوٌٌذ ،چَى هيداًٌذ ثبيذ خؼبسی ثذٌّذ ٍ خؼبسی ثيوِ سا خيلي ديش پشداخت هيوٌٌذ"
"ثبًه هيگَيذ ّ 8ىتبس صهيي هي ثب پشٍاًِ چبّن ثشاي  3هيليَى ٍام وبفي ًيؼت"
"ّش وؼي ثبًه ثذّي داسد ،پَل ثيوِاؽ سا ّن هؼذٍد هيوٌٌذ ٍ ثِ اٍ ًويدٌّذ"
" آتجبساتي ّن وِ هيآيذ ،دسػت تَصيْ ًويؿَد؛ هثال لَلِ ثب 70دسكذ ػَثؼيذ دادًذٍ ،لي اوثش ثِ دػت وؼبًي سػيذ وِ اكاال
اػتفبدُ ًىشدًذ ٍ فشٍختٌذ ٍ وؼي وِ ًيبص داؿت ،ثِ اٍ ًشػيذ "
"اگش ول پشًٍذُّبي ثبًه وـبٍسصي هشٍدؿت سا ثگشديذ ،ثِ يه فميش يه هيليَى ٍام ّن ًذادُاًذ"
"ووهّبي ثالَٓم وِ دٍلت ثشاي لٌشُاي وشدى ثبٕ اختلبف دادُ ،پَل تحَيل ؿشوتّبي خلَكي هيؿاَد واِ دسػات
وبس ًويوٌٌذٍ ،لي لشاسداد ثبًه ثب هبػت"
"هدجَس ؿذم خَدم دٍثبسُ لَلِّب سا َٓم وٌن تب دسػت وبس وٌذ"
"ؿشوتّبي پيوبًىبس تْٔذ وبسي ًذاسًذ ٍ ًِبسی دسػتي سٍي آًْب كَسی ًويگيشد"
"ؿشوت خلَكي هثال ثشاي ًلت ّش لٌشُ چىبى  1000تَهبى ّضيٌِ وبسؿٌبػي دس ًِش هايگياشدٍ ،لاي خاَدم هايتاَاًن ثاب
 20000تَهبى  1000تب لٌشُ چىبى سا دس يه سٍص ًلت وٌن"
"وـبٍسص ولي ثبيذ ّضيٌِ سفت ٍ آهذ ثذّذ ،چيضي ّن گيشؽ ًويآيذ"
"تشاوتَسّبي هب لذيوي ٍ ثذٍى ػٌذ ّؼتٌذ ٍ ثشاي گشفتي ػَخت آًْب هـىل داسين"
"ايي آلبيبى وِ هيگَيٌذ ثشاي گشفتي ػَخت ثبيذ ايٌتشًتي الذام وٌيذ ،خَدؿبى ثيبيٌذ هٌٌمِ ثجيٌين هيتَاًٌذ يه ثـاىِ گبصٍئيال
تْيِ وٌٌذ"
"وبسؿٌبع ثيوِ وِ ثشاي ثبغبی هيآيذ ،اكال تخلق ثبغجبًي ًذاسُ ٍ ّش چِ سا اص ثبال ثِ اٍ ديىتِ وٌٌذ ،سا تأييذ هيوٌذ"
" وبسؿٌبع ثيوِ دس صهبى هٌبػت ثشاي اسصيبثي خؼبسی ثِ هٌٌمِ ًويآيذ"
"ثبًه وـبٍسصي وِ هدشي ثيوِ وـبٍسصي اػت ،اكال ثب وـبٍسص ّوبٌّگ ًيؼت"
"پبسػبل  60-70تي ػيت گالة هٌٌمِ ثِ خبًش ًجَد ثبصاس فشٍؽ خشاة ؿذ .اص اخجبس ػشاػشي ّن پخاؾ وشدًاذ ٍلاي وابسي
ًىشدًذ"
"خشد ثَدى اساهي ثبٓث هيؿَد اهىبى هىبًيضُ وشدى وـبٍسصي ًجبؿذ ،چَى دػتگبُّب هٌبػت ايي صهييّب ًيؼتٌذ"
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ج) هٌببغ اطالػبتی ٍ هشبٍسُای

ثخلَف دس سٍػاتبي اػاوبٓيلآثابد ثاَد واِ وبسؿٌبػابى ٍ

دس ّش دٍ سٍػتبي هَسد هٌبلِٔ ،هٌجاْ اًالٓابتي ٓواذُ ثاشاي

هؼؤٍالى ّن ثيـتش تشخيح هيدٌّذ ثب وـبٍسصاًي استجبى داؿتِ

دسيبفت اًالٓبی الليوي ،اخجبس َّاؿٌبػي سادياَ ٍ تلَيضياَى

ثبؿٌذ وِ ٍهٔيت وـبٍسصي ٍ التلبدي سٍثِ ساّاي داسًاذ ٍ

ثخلَف تلَيضيَى اػت وِ ًجك ًِش وـابٍسصاى تٌْاب اخجابس

ووتش ثِ وـبٍسصاى حبؿيِاي تَخِ هيوٌٌذ.

 24ػبٓت آيٌذُ آالم هي ؿَد واِ آى ّان چٌاذاى هٌوائي ٍ
لٌٔي ًيؼت .اص خولِ هٌبثْ اًالٓبتي ديگش ،وبسؿٌبػبى خْابد

د) ادساک ًسبت بِ آيٌذُ

وـبٍسصي ٍ وبسؿٌبػبى ايؼتگبُ َّاؿٌبػاي ّؼاتٌذ واِ ًجاك

ًتبيح خذٍل ً 7ـبى هايدّاذ واِ دس ّاش دٍ سٍػاتبي هاَسد

ًِش وـبٍسصاى سٍػتبي چنػْشاةخبًي ،ؿشايي آة ٍ ّاَايي

هٌبلِٔ ،وـبٍسصاى چٌذاى ثِ آيٌذُ وـابٍسصي هٌٌماِ اهياذٍاس

هٌٌمِاي وِ ًضديىتشيي ايؼاتگبُ َّاؿٌبػاي دس آى لاشاس داسد،

ًيؼتٌذ ٍ ًجك ًِش آًْب ٍهٔيت ػبل ثِ ػبل ػختتش ٍ فـابس

ثب ايي سٍػتب تفبٍیّبي لبثل هالحِِاي داسد ٍ دس استجابى ثاب

ثيـتشي ثِ وـبٍسصاى ٍاسد هي ؿَد؛ حتي وـابٍسصاى سٍػاتبي

ّـذاسّبي وِ هثال ثشاي پيـگيشي اص ػشهبصدگي ثبياذ ثذٌّاذ،

چنػْشاةخبًي وِ ًؼجت ثِ وـبٍسصاى سٍػتبي اػوبٓيلآثابد

چٌذاى خَة ٓول ًويوٌٌذ (خاذٍل  .)5دس استجابى ثاب هٌابثْ

ؿشايي وـبٍسصي ٍ هٔيـتي خيلي ثْتشي داؿتٌذ ،هٔتمذ ثَدًذ

اًالٓبتي ثشاي هـَسی دس هَسد تلاوينگياشي ثاشاي هضسٓاِ

ؿشايي چٌذاى اهيذٍاس وٌٌذُ ًيؼت ٍ ثِ ووه ًيبص داسًاذّ .اش

ثيـتش ثِ دٍػتبى ٍ آؿٌبيبى ٍ تدبسة ؿخلي اؿبسُ وشدًاذ ٍ

چٌذ افشاد هٔوَال دس ثيبى هـىالی ووي هجبلغِ هيوٌٌاذٍ ،لاي

سٍػتبي چنػْشاةخبًي ثيـتش ثِ وبسؿٌبػبى هشاواض خاذهبی

هٌوئٌب افضايؾ فـبسّب ٍ هـىالی دس ثخؾ وـبٍسصي ثبٓاث

تشٍيح ٍ خْبد وـبٍسصي اؿبسُ داؿتٌذ (خاذٍل  .)6دس ٍالاْ،

دلضدگي وـبٍسصاى ٍ ٓمت هبًذگي ثيـتش اياي ثخاؾ خَاّاذ

ايي ًتيدِ تأيياذ وٌٌاذُ ثشخاي اُْابسای هاوٌي وـابٍسصاى،

ؿذ.

جذٍل  -5هٌببغ هَسد استفبدُ بشای دسيبفت اطالػبت اقلیوی
سٍستب

طبقِبٌذی هفبّین

هفبّین استخشاج شذُ اص دادُّب (کذ کزاسی ببص)

(کذگزاسی هحَسی)

اػوبٓيل آثبد

ساديَ تلَيضيَى
خْبد وـبٍسصي
دٍػتبى

چن ػْشاةخبًي

ساديَ ٍتلَيضيَى
ايؼتگبُ َّاؿٌبػي ٍ
خْبد وـبٍسصي

"اص ًشيك تلَيضيَى فمي اخجبس آة ٍ َّاي  24ػبٓت سا داسين"
"ثِ دليل ووجَد اهىبًبی فمي ثِ ساديَ ٍ تلَيضيَى دػتشػي داسين"
"اص وبسؿٌبػبى خْبد ػؤال هيپشػين"
" فبهيلي دس تْشاى داسين ،اخجبس سا اص ايٌتشًت هيگيشد ٍ ثِ هب هيگَيذ"
"اص ًشيك سػبًِّبي اًالٓبتي ساديَ ٍ تلَيضيَى"
"هب ثبيذ اص ايؼتگبُ َّاؿٌبػي تٌگ ؿَس اػتفبدُ وٌين وِ ٍهٔيت َّاي آًداب ثاب ايٌداب خيلاي فاشق
داسد"
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جذٍل  -6هشاجغ هَسد هشَست بشای اتخبر تصوین پیشاهَى هذيشيت هضسػِ
سٍستب

طبقِبٌذی هفبّین

هفبّین استخشاج شذُ اص دادُّب (کذ کزاسی ببص)

(کذگزاسی هحَسی)

اػوبٓيل آثبد

"ثيـتش دٍػتبى ٍ آؿٌبيبى وِ چِ چيضّبيي ًيبص اػت"
دٍػتبى ٍ آؿٌبيبى

چن ػْشاةخبًي

هشوض خذهبی تشٍيح ٍ
وبسؿٌبػبى خْبد
وـبٍسصي
تدشثِ ؿخلي

"هثال اگش ثخَاّن اػتخش ثضًن ،اص دٍػتبًن ػؤال هيوٌن وِ هلبلح چمذس ثشدُ ٍ چماذس خاشج
وشدُ"
"هشوض خذهبی اگش يه تَكيِ اكَلي ثذّذ وـبٍسص گَؽ هيوٌذ"
"هب دػتشػي آًچٌبًي ًذاسين ٍ هٔوَال اص خذهبی تشٍيح ػؤال هيپشػين"
"ثِ هٌْذع خْبد پيـٌْبد دادم ػش ثبٕ ثيبيذ ٍ هيضاى هلاشف آة سا ًگابُ وٌاذ اگاش حاشف ٍ
تدشثِ هي دسػت ثَد ،اص هي حوبيت وٌذ"
"ثيـتش اص تدشثِ خَدهبى اػتفبدُ هيوٌين ٍ ثب تَخِ ثِ تدشثِ لجلي تلوين هيگيشين"

جذٍل  -7ادس اک کشبٍسصاى ًسبت بِ ٍضؼیت کشبٍسصی ٍ اقلین هٌطقِ دس آيٌذُ
سٍستب

طبقِبٌذی هفبّین

هفبّین استخشاج شذُ اص دادُّب (کذ کزاسی ببص)

(کذگزاسی هحَسی)

" آيٌذُ خيلي سٍؿٌي ثشاي وـبٍسصي هٌٌمِ ٍخَد ًذاسد"
"ثب ايي ٍهٔيت ّش ػبل خشاثتش اص ػبل گزؿتِ هيؿَد"
اػوبٓيل آثبد

ًباهيذ ًؼجت ثِ آيٌذُ

"آدهي وِ پيش هيؿَد ،ديگش خَاى ًويؿَد؛ ايي هٌٌمِ ّن ديگش دسػت ًويؿَد"
" ًجك ػبلّبي گزؿتِ آة ٍ َّا گشهتش ٍ ثبسًذگي ووتش هيؿَد"
" اگش ثِ ّويي تشتيت ثبؿذ ،ثِ ٓلت ووجَد آة ٍ ّضيٌِ صيبد ،وـبٍسصي تٌٔيل هيؿَد"

اهيذٍاس ثِ آيٌذُ

"اهيذ ثِ خذا ،اًـبهلل وِ ثْتش هيؿَد"
"داًب خذاػت .هب آيٌذُ سا پيؾثيٌي ًويوٌين"
"ثب ايي ٍهٔيت پيؾ ثشٍد ،وـبٍسصاى ثبيذ ثيبيٌذ وٌبس ؿْشّب دػت فشٍؿي وٌٌذ"

چن ػْشاةخبًي

ًباهيذ ًؼجت ثِ آيٌذُ

"ؿوب ّش ودبي هولىت ثشٍيذ ،حشف وـبٍسصاى سا گَؽ وٌيذً ،بساهاي ّؼاتٌذ .خاَة حتواب تحات
فـبس ّؼتٌذ وِ ايي حشفّب سا هيصًٌذ ،هشين وِ ًيؼتٌذ!"
"ًؼجت ثِ چٌذ ػبل لجل ،ػبل ثِ ػبل ثِ خبًش ثذي آة ٍ َّا داسد ثذتش هيؿَد"
"فىش ًىٌن ّيد وبسؿٌبػي ثتَاًذ دسػت پيؾثيٌي وٌذ"

لبثل پيؾثيٌي ًيؼت

"وبسؿٌبػبى ساديَ ٍ تلَيضيَى وِ ثب آى ّوِ اهىبًبی ٍ تدْيضای پيؾثيٌي هيوٌٌاذ حشفْبيـابى ٓولاي
ًويؿَد"

اهيذٍاس ثِ آيٌذُ

"ّش اًؼبًي اهيذ داسد وِ صًذُ ثوبًذ"

هذل پبسادايوی سبصگبسی کشبٍسصاى بب تغییشات اقلیوی

ٓلّي ،1هذاخلِگش ،2صهيٌِاي 3يب توبم ايي هَاسد ثبؿذ

(

Brown et

 .)al.دس ايي هٌبلِٔ پذياذُ هحاَسي هاَسد تَخاِ ٍلاَّ

ثشاي خوْثٌذي ًتبيح ثِ دػت آهاذُ اص وذگازاسي هحاَسي ٍ

2002

اػااتفبدُ اص وذگاازاسي اًتخاابثي ثااشاي اسائااِ تئااَسي اص هااذل

تغييشای الليوي دس هٌٌمِ اػات واِ ًتابيح تحمياك ًـابى داد

پبسادايوي اػتفبدُ ؿذ .دس هاذل پابسادايوي ؿاشايي تأثيشگازاس

1

سٍي پذيذُ يب هَهَّ هَسد ثشسػي هايتَاًاذ ؿابهل ؿاشايي

Causal
2
Intervening
3
contextual
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وـبٍسصاى هيضاى ايي تغييشای سا ثبال اسصيبثي هيوٌٌذ (ًگبسُ.)1

هيتَاًاذ ساّجشدّابي هاذيشيت اخشاياي ٍ هاذيشيت تَلياذي

يهػشي ؿشايي ٓلّي ثاشاي اياي پذياذُ ٍخاَد داسد واِ اياي

هضسِٓ (تغييش ًَّ هحلَل ،تغييش ٍاسيتِ هحلَل ٍ اػاتفبدُ اص

ٓلّتّب ثب هشٍس پيـيٌِ ًگبؿتِّبي فٔبليتّبي اًؼبًي ٍ تغيياش

اسلبم همبٍهتش ،افضايؾ ٓوك چبُ ٍ افضايؾ ثْشُثشداسي اص آة)،

دس فشآيٌذّبي وـابٍسصي ٍ كأٌتي (هثال تجاذيل ثابّٕاب ثاِ

ساّجشدّاابي هااذيشيت فٌااي (تَػاأِ تىٌَلااَطي هثاال آثياابسي

صسآت ٍ ،تجذيل صهييّبي دين ثِ آثي) تٔييي ؿذًذّ .ش چٌاذ

لٌااشُاي ،وـاات هىاابًيضُ ثااشًح ٍ )...ساّجشدّاابي هااذيشيت

دس اثتذاي اًدبم تئَسي ثٌيبدي هشٍس پيـيٌِ ًگبؿتِ صيابد ًجبياذ

التلبدي (تغييش صسآت ثِ ثبغجبًي هبًٌذ وـت پؼاتِ) ٍ تغيياش

اًدبم ؿَدٍ ،لي ثٔذ اص دادُثشداسي هايتاَاى اص هاشٍس پيـايٌِ

ؿغل ٍ هْبخشی ثبؿذ .ايي ساّجشدّبي اتخبري ٍ ًتابيدي واِ

ًگبؿتِّب ثِ ٌَٓاى دادُّبي اهبفي دس ػبخت تئاَسي اػاتفبدُ

دس ثش خَاّذ داؿت ،ثش هيضاى ػبصگبسي وـبٍسصاى ثاب ؿاشايي

ًواَد (.)Heath, 2006:519-528, Glaser, 1998, Dunne, 2011:111-124

خذيذ ٍ هيضاى اهيذٍاسي آًْب ًؼاجت ثاِ آيٌاذُ وـابٍسصي دس

ػبداثبي ًيض

(2006:633-642

 )Suddaby,ثيبى هيوٌاذ ياه فاشم

هٌٌمِ تأثيشگزاس خَاّذ ثَد.

اؿتجبُ سايح دس هٌبلِٔ تئَسي ثٌيبدي ايي اػت وِ هحمك ثاذٍى
داًؾ دس هَسد هٌبلٔبی لجلي ثبيذ ٍاسد هياذاى هٌبلٔاِ 1ؿاَد.

جوغبٌذی ٍ پیشٌْبدّب

تغييشای الليوي دس هٌٌمِ ثِ ّوشاُ ؿشايي صهيٌِاي واِ ٍخاَد

تغييشای الليوي ثب ؿذی هتفبٍی دس ًمبى هختلا

داسد ٍ ّوچٌيي ،ؿشايي هذاخلِگش سٍي ساّجشدّبي وـبٍسصاى

حبل ٍلَّ اػت ٍ ايي تغييشای ثش فٔبليتّبي وبسي ٍ صًذگي

ثشاي همبثلِ ثب تغييشای الليوي تأثيشگزاس خَاّذ ثاَد .اص خولاِ

وـاابٍسصاى تأثيشگاازاس خَاّااذ ثااَدً .جااك يبفتااِّاابي تحميااك

ؿشايي هذاخلِگش تأثيشگازاس ثاش ساّجشدّاب ثشاػابع اُْابسای

وـبٍسصاى ،هٔوَال اٍليي الاذاهي واِ دس هَاخْاِ ثاب تغيياشای

وـاابٍسصاى ،ؿااشايي تَليااذي هضسٓااِ (خذيااذ ؿااذى ادٍای

الليوي ٍ وبّؾ ثبسًذگي ٍ هٌبثْ آة اًدبم هيدٌّاذ ،افاضايؾ

وـبٍسصي ،لٌِٔ لٌِٔ ثَدى اساهي ،وبّؾ وويّات ٍ ويفيات

ٓوك چبُ ّب ٍ ثْشُثشداسي اص آةّبي صيشصهيٌي اػت وِ ًتيدِ

هحلَالی ٍ افاضايؾ هابئبی) ،ؿاشايي التلابدي (وابّؾ

آى پغ اص چٌذ ػبل هثل ؿشايٌي وِ دس سٍػتبي اػوبٓيلآثابد

دسآهذ ٍ افضايؾ ثذّىبسيً ،جَد ثبصاس فشٍؽ هٌبػات) ،هياضاى

هالحِِ ؿذ ،خـه ؿذى وبهل چبُّب ٍ يب ؿَس ؿذى ٍ لبثال

اًالٓبی ٍ آگبّي (ٓذم دػتشػي ثِ اًالٓابی َّاؿٌبػاي ٍ

اػتفبدُ ًجَدى آى اػت .دس خبّبيي وِ تغييشای الليوي چٌاذاى

هـبٍسُ ّبي هٌبػت ٍ وابفي) اػاتٓ .االٍُ ثاش اياي ؿاشايي

ثبال ًجَدُ ٍ ٌَّص دػتشػي ثاِ آة داسًاذ هثال سٍػاتبي چان

هذاخلِگش ،يهػشي ؿشايي صهيٌِاي ًيض ٍخَد داسد وِ حبلات

ػْشاةخبًي ،ثِ خبًش هٌبفْ وَتبُ هذیّ ،وچٌابى ثاِ وـات

ولي تش داؿتِ ،هيتَاى گفت هشثَى ثِ ول ػابختبس وـابٍسصي

ته هحلَلي ثشًح وِ داساي ثبالتشيي ًيبص آثاي اػات ،اكاشاس

وـَس اػت .اصخولاِ اياي ؿاشايي صهيٌاِاي ،هـاىالی هابلي

داسًذ وِ ثب اداهِ تغييشای الليوي ٍ وبّؾ هٌبثْ آة هايتاَاى

(ووجَد آتجابسای ٍ هـاىالی دسيبفات ٍام ،هـاىالی ثيواِ

اًتِبس داؿت وِ دس چٌذ ػبل آيٌذُ ايي هٌبًك ًيض ثب هـىالی

هحلَالی ٍ دسيبفت حاك ثيواِ) ٍ هـاىالی اداسي (پابستي

ٓذيذُاي هَاخِ خَاٌّذ ثَد.

وـاَس دس

ثبصي ٍ تَصيْ ًبٓبدالًِ اهىبًبی ،ثشًبهِسياضي ًبهٌبػات ثاشاي

ّوبىگًَِ وِ ًتبيح تحميك ًـبى داد ،وـبٍسصاى دػتشػاي

آٌبي تؼْيالی ٍ ثشٍوشاػي اداسي) اػات .ساّجشدّابيي واِ

هٌبػجي ثِ هٌبثْ اًالٓبتي َّاؿٌبػي ،ثخلَف پيؾثيٌيّابي

وـبٍسصاى دس هَاخِْ ثب تغييشای الليوي اتخبر هيوٌٌذ ،تحات

ثلٌااذ هااذی ٍ ّوچٌاايي ،هـاابٍسُّاابي وبسؿٌبػااي ثااشاي

تأثيش ؿشايي صهيٌِ اي ٍ هذاخلِگش خَاّذ ثاَد .اياي ساّجشدّاب

تلوينگيشي ًذاؿتِاًذ .لزا اٍليي الاذام ػابصهبىّابي هاشتجي،
ثخلَف خْبد وـابٍسصي ثبياذ آگابُػابصي ّاش چاِ ثيـاتش
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وـاابٍسصاى اص ؿااشايي پاايؾ سٍ ٍ هااشٍسی اػااتفبدُ ثْيٌااِ ٍ

پيذا وٌذ ٍ هْنتش اص آى ثشًبهِسيضي دسػتي ثشاي تخليق ايي

رخيشُ هٌابثْ آة دس دػاتشع ثبؿاذ .دس اياي ساػاتب ،يىاي اص

هٌبثْ كَسی پزيشد ٍ ثب ًِبسی دسػت آتجابساتي واِ تٔيايي

الذاهبی هؤثش هيتَاًذ تغييش ًَّ وـت ٍ وبؿت هحلَالی ٍ

هيؿًَذ ،دس خبي هٌبػت هلشف ؿًَذ.

اسلبهي وِ ًيبص آثي ووتشي داسًذ ثبؿذ ٍ وـات گيبّابًي هثال

ثشاي ثشخي اص هٌبًك هثل سٍػاتبي اػاوبٓيلآثابد واِ دس

ثااشًح ثااب ًياابص آثااي ثاابال هحااذٍد گااشددّ .وچٌاايي ،تااشٍيح

حبل حبهش ثشاي آة آؿبهيذًي ًيض هـىل داسًذ ،ؿبيذ تٌْب ثاب

هىبًيضاػيَى ٍ سٍؽ ّابيي واِ وابسايي ثابالتشي داسًاذ ،هثال

تىيِ ثش ثخؾ وـبٍسصي ًتَاى الذام هٌبػجي ثاشاي آًْاب اًدابم

آثيبسي ثبساًي ٍ لٌشُاي هي تَاًذ تأثيشگزاس ثبؿذ.

داد .ثشاي ثْجَد ؿشايي ٍ خلاَگيشي اص هْابخشی ثايسٍياِ ٍ

وـبٍسصاى غبلجب ثشاي تغييش وـت ،هىبًيضُ وشدى هاضاسّ ٍ

ثذٍى ثشًبهِسيضي وـابٍسصاى ،ػاشهبيِگازاسي دس ثخاؾّابي

يب تجذيل صسآت ثِ ثبغجبًي ٍ داهذاسي ثب هـىل ووجَد ػشهبيِ

ديگش ،هثل ساُاًاذاصي ياه وبسخبًاِ فاشآٍسي هحلاَالی دس

ٍ ٓذم دػتشػي ثِ آتجبسای هَاخِ ّؼتٌذ ،لازا اٍال آتجابسای

هٌٌمِ ٍ ياب وبسگابُّابي تَلياذ كاٌبيْ دػاتي هثال لبليجابفي

هٌبػت ثشاي حفَ ٍ ثْجَد ثخؾ وـابٍسصي ثبياذ اختلابف

هيتَاًذ تأثيشگزاس ثبؿذ.
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